
หลักฐานที่ใชประกอบคําขอใบอนุญาต 
 ขายปุย ขายวัตถุอันตราย ขายเมล็ดพันธุควบคุม 

ขอใหม 1. แบบคําขอ อป.1 
2. สําเนาบัตรประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบาน 
   - สัญญาเชากรณีเปนพ้ืนท่ีเชา 
4. สําเนาทะเบียนพาณิชย 

(ระบุ ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรพืูช 
หรือ  

จําหนายปจจยัการผลติทางการเกษตร) 

5. คาธรรมเนียม 200 บาท/ป 

1. แบบคําขอ วอ.7 
2. สําเนาบัตรประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบาน 
- สัญญาเชากรณีเปนพ้ืนท่ีเชา 
4. สําเนาทะเบียนพาณิชย 

(ระบุ ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรพืูช หรือ 
จําหนายปจจยัการผลติทางการเกษตร) 

5. สําเนาใบประกาศนียบัตร 
  “ผูควบคุมการขายวัตถุอันตราย” 

(สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน) 
 -กรณีท่ีเจาของรานไมมีใบประกาศฯ แตมผีูอ่ืน

เปนผูควบคมุรานตองแนบแบบยินยอมเปน 
ผูควบคุมรานจากเจาของใบประกาศฯ และ
สําเนาบัตรประชาชนของผูมีใบประกาศฯ 

6. คาธรรมเนียม 500 บาท/ป 

1. แบบคําขอ พพ.1 
2. สําเนาบัตรประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบาน 
- สัญญาเชากรณีเปนพ้ืนท่ีเชา 
4. สําเนาทะเบียนพาณิชย 

(ระบุ ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรพืูช 
 หรือ จําหนายปจจยัการผลติทางการเกษตร) 

5. คาธรรมเนียม 100 บาท/ป 

*** ใบประกาศนียบตัร “ผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ขออบรมรายใหม ,รายเกา  
ติดตอท่ี กลุมถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 เบอรโทร 055 – 313-131 

สหกรณ 1. ใบสําคัญจดทะเบียนสหกรณ 
2. วาระการประชุมท่ีมีรายชื่อคณะกรรมการ 
3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของประธาน,รองประธาน 
4. หนังสือรับรองสถานท่ีตั้งสหกรณ หรือ สัญญาเชากรณีเปนพ้ืนท่ีเชา 
5. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ธุรกรรมละ 10 บาท (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
6. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ 
7. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ  

นิติ
บุคคล 

1. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน หจก. หรือ บริษัท 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก. หรือ บริษัท 
3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของประธาน,รองประธาน 
4. รายละเอียดวัตถุประสงค 
5. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ธุรกรรมละ 10 บาท (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
7. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ 
8. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 
9. สัญญาเชากรณีเปนพ้ืนท่ีเชา 

กรณีสงใบอนุญาตทางไปรษณีย 
สงหลักฐานพรอมธนาณัติ 
    สั่งจาย ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
    ที่อยู    สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (กคบ.)  
              ต.วังทอง อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก 65130 

 

***  หากเลกิขาย/ ปิดกจิการ ต้องมาแจ้งหยุดก่อนใบอนุญาตส้ินอายุทุกคร้ัง*** 

 

 

 

 

 

 

 

หากมีขอสงสัยติดตอสอบถาม  
งานออกใบอนุญาต กลุมควบคุมตามพระราชบัญญตัิ  

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 
 โทร 055-313162 , 055-313127 ตอ 24   

 โทรสาร 055-313162 
 



พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย  พ.ศ.2535  แก้ไข 

(ฉบับที ่3)  พ.ศ.2551 
 

1. จาํหน่ายวตัถุอนัตรายโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  มีโทษจาํคุกไม่เกิน  2  ปี  หรือ  ปรับไม่เกิน  200,000  บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

2. จาํหน่ายวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4  มีโทษจาํคุกไม่เกิน  10  ปี  หรือปรับไม่เกิน  1,000,000  บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ    

3. จาํหน่ายวตัถุอนัตรายปลอม  มีโทษจาํคุกไม่เกิน  7  ปี  หรือปรับไม่เกิน  700,000  บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ    

4. จาํหน่ายวตัถุอนัตรายผดิมาตรฐาน  มีโทษจาํคุกไม่เกิน  5  ปี  หรือปรับไม่เกิน  500,000  บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ    

5. จาํหน่ายวตัถุอนัตรายทีต้่องขึน้ทะเบียนแต่ไม่ขึน้ทะเบียน  มีโทษจาํคุกไม่เกิน  3  ปี  หรือปรับไม่เกิน 300,000บาท   

  หรือทั้งจาํทั้งปรับ    

6. ไม่ติดแสดงใบอนุญาตในทีเ่ปิดเผย  มโีทษปรับไม่เกนิ 10,000  บาท 

 

พ.ร.บ.ปุ๋ ย  พ.ศ.2518  แก้ไขเพิม่เตมิโดย                     

พ.ร.บ.ปุ๋ ย  (ฉบับที2่)  พ.ศ.2550 
 

1. จาํหน่ายปุ๋ยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  มีโทษจาํคุกไม่เกิน  5  ปี  หรือปรับไม่เกิน  200,000  บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

2. จาํหน่ายปุ๋ยปลอม  มีโทษจาํคุกตั้งแต่  3 - 10  ปี  และ  ปรับตั้งแต่  120,000 – 400,000  บาท 

3. จาํหน่ายปุ๋ยผดิมาตรฐาน  มีโทษจาํคุกตั้งแต่  6 เดือน – 3 ปี  และปรับตั้งแต่  40,000 – 200,000  บาท 

4. ไม่ติดแสดงใบอนุญาตในทีเ่ปิดเผย  มีโทษปรับไม่เกิน  4,000  บาท 

 

พ.ร.บ.พนัธ์ุพืช  พ.ศ.2518  แก้ไขเพิม่เตมิโดย 

พ.ร.บ.พนัธ์ุพืช  (ฉบับที2่)  พ.ศ.2535  (ฉบับที3่)    พ.ศ.2550 
 

1. จาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต  มีโทษจาํคุกไม่เกิน  2  ปี  หรือปรับไม่เกิน  4,000  บาทหรือ ทั้งจาํทั้งปรับ 

2. จาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุปลอม  มีโทษจาํคุกไม่เกิน  5  ปี  หรือ  ปรับไม่เกิน  10,000  บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

3. จาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุเส่ือมคุณภาพ  มีโทษจาํคุกไม่เกิน   1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

4. ไม่ติดแสดงใบอนุญาตในทีเ่ปิดเผย  มีโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท 

 
 

  ใบอนุญาตขายปุ๋ย                             ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลงัใบอนุญาตส้ินอายุต้องระวาง โทษปรับ 

                                  วนัละไม่เกนิ  50- 400  บาท 
ใบอนุญาตขายเมลด็พนัธ์ุควบคุม          ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ภายหลงัใบอนุญาตส้ินอายุต้องระวางโทษปรับ 

                  วนัละไม่เกนิ  100  บาท 

***  หากเลกิขาย/ ปิดกจิการ ต้องมาแจ้งหยุดก่อนใบอนุญาตส้ินอายุทุกคร้ัง*** 

 

 

 

 

 
 



แจ้งผู้ประกอบการ 
                      การต่ออายุใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ของกรมวชิาการเกษตร 

วตัถุอนัตราย  1.แบบคาํขอต่ออายใุบอนุญาต  วอ.9 

  2.ใบอนุญาต  วอ.8  ฉบบัจริง   

  3.สาํเนาบตัรประชาชนเจา้ของร้านและผูค้วบคุมร้าน 

  4.ใบประกาศนียบตัรฉบบัจริง (กรณีอบรมทบทวน) 

  5.ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต  500 บาท/ฉบบั  ค่าธรรมเนียมใบแทน  500  บาท/ฉบบั  

     (  สามารถจ่ายเป็นเงินสดกรณีมาดว้ยตนเอง หรือสั่งจ่ายธนาณติัส่งมาทางไปรษณีย ์) 

ปุ๋ ย  1.แบบคาํขอต่ออายใุบอนุญาต  อป.2 

  2.ใบอนุญาต  ขป.2  ฉบบัจริง 

  3.สาํเนาบตัรประชาชนเจา้ของร้าน 

  4.ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต  200  บาท/ฉบบั  ค่าธรรมเนียมใบแทน  100  บาท/ฉบบั 

     (  สามารถจ่ายเป็นเงินสดกรณีมาดว้ยตนเอง หรือสั่งจ่ายธนาณติัส่งมาทางไปรษณีย ์) 

เมลด็พนัธ์ุ  1.แบบคาํขอต่ออายใุบอนุญาต  พพ.10 

  2.ใบอนุญาต  พพ.4  ฉบบัจริง 

  3.สาํเนาบตัรประชาชนเจา้ของร้าน 

  4.ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต  100  บาท/ฉบบั  ค่าธรรมเนียมใบแทน  50  บาท/ฉบบั 

     (  สามารถจ่ายเป็นเงินสดกรณีมาดว้ยตนเอง หรือสั่งจ่ายธนาณติัส่งมาทางไปรษณีย ์) 

**กรณส่ีงเอกสารทางไปรษณย์ี  กรุณาส่งค่าธรรมเนียมเป็นธนาณตัิเท่ากบัจํานวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่าน้ัน** 

           โดยธนาณติัสั่งจ่าย  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขต 2 

 ท่ีอยู ่ สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขต 2  ต.วงัทอง  อ.วงัทอง  จ.พิษณุโลก  65130 

 อตัราค่าเปรียบเทยีบปรับใบอนุญาตขายปุ๋ ย  กรณต่ีออายุหลงัใบอนุญาตหมดอาย ุ

หมดอายคุร้ังท่ี  1    ปรับวนัละ  50  บาท 

หมดอายคุร้ังท่ี  2    ปรับวนัละ  200  บาท 

หมดอายคุร้ังท่ี  3   ปรับวนัละ  400  บาท 

หมดอายคุร้ังท่ี  4   ส่งฟ้องศาลเพื่อดาํเนินคดี 

           โดย  กลุ่มควบคุมตามพระราชบญัญติั  สวพ.2  จะเป็นผูท้าํการเปรียบเทียบปรับ 

              อตัราค่าเปรียบเทยีบปรับใบอนุญาตขายเมลด็พนัธ์ุควบคุม  กรณต่ีออายุหลงัใบอนุญาตหมดอายุ 

          อตัราค่าเปรียบเทียบปรับไม่เกินวนัละ  100  บาท  ท่ีสถานีตาํรวจโดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเป็นผูมี้อาํนาจเปรียบเทียบปรับ 

              หากมข้ีอสงสัย  ติดต่อสอบถามได้ที ่

     กลุ่มควบคุมตามพระราชบญัญติั  สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขต  2 

                                โทร  055-313162    ต่อ 24         FAX 055-313162   

***  หากเลกิขาย/ ปิดกจิการ ต้องมาแจ้งหยุดก่อนใบอนุญาตส้ินอายุทุกคร้ัง*** 


